Nr sprawy ZDP.344.07.2018.JM

Lidzbark Warmiński 12.02.2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
I

Zamawiający
Powiat Lidzbarski ul. Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński, NIP 743-18-63-086 w imieniu,
którego działa Zarząd Dróg Powiatowych w Lidzbarku Warmińskim, ul. Leśna 17, 11-100 Lidzbark
Warmiński, tel./fax (089) 767 00 10, www.zdplw.pl.

II

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna (w miarę potrzeb Zamawiającego) dostawa kationowej
emulsji szybko rozpadowej, niemodyfikowanej C65B3PU/RC do Zarządu Dróg Powiatowych w
Lidzbarku Warmińskim, w ilości 50 Mg.
2. Ilość ton jest orientacyjna i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
3. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z rozładunkiem (przepompowaniem) emulsji do zbiornika
Zamawiającego, zlokalizowanego w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Leśnej 17.
4. Emulsja dostarczana będzie każdorazowo (w ilości do 15 Mg jednorazowo) na zgłoszenie
Zamawiającego. Wykonawca dostarczy zamówioną partię emulsji w terminie nie dłuższym niż 3 dni,
licząc od dnia zgłoszenia zapotrzebowania.
5. Zamawiający w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt 4, każdorazowo określi: ilość emulsji, jaką należy
dostarczyć do bazy Zarządu przy ul Leśnej w Lidzbarku Warmińskim.
6. Koszt transportu emulsji leży po stronie Wykonawcy.
7. Kationowa Emulsja asfaltowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 13808:2013-10E oraz
powinna posiadać certyfikaty lub świadectwa, potwierdzające spełnienie tej normy. Wykonawca przy
każdej dostawie będzie zobowiązany do złożenia odpowiednich dokumentów, potwierdzających, że
dostarczona emulsja spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.
8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w projekcie umowy, który stanowi załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego.
III Termin wykonania zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie: od dnia podpisania
umowy do 31.11.2018 r.
IV Opis przygotowania oferty
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną. Złożenie przez Wykonawcę
więcej niż jednej oferty spowoduje ich odrzucenie.
2. Ofertę należy przygotować na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
V

Miejsce oraz termin składania ofert
00

Ofertę należy złożyć do dnia 26.02.2018r. do godziny 10 ” w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych,
ul. Leśna 17, lub na adres email; sekretariat@zdplw.pl.

ZAŁĄCZNIKI:
załącznik nr 1 - formularz ofertowy,
załącznik nr 2 – wzór umowy
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